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ΘΕΜΑ: Project Προσβασιμότητα και ΑμεΑ στην πόλη μου
Στη Λάρισα, σήμερα 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με
αρ. πρωτ. 36451/23-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
Δήμου Λαρισαίων. Ήταν δε παρόντες από τα μέλη οι κ.κ.: 1) Κατρανάς Γεώργιος ως Πρόεδρος, 2)
Αθανασιάς Γεώργιος, 3) Βαρβαρέσσος Θεοφάνης, 4) Γιάγκα Ανθή – Σωτηρία, 5) Γκούμα Μαρία, 6)
Γκουσγκούνη Αικατερίνη, 7) Γουγούλα Θεολογία, 8) Γουγουλιάς Βασίλειος, 9) Δαδιώτης
Αναστάσιος, 9) Δημοβέλης Ελευθέριος, 10) Ζαρίδης Μιχαήλ, 11) Ζαχαρία Εύη, 12) Καούνα
Τριανταφυλλιά, 13) Καρανίκας Γεώργιος – Αλέξανδρος, 14) Καφαλή Μάγδα, 15) Κωστούλης
Απόστολος – Μάρκος, 16) Λαγός Ευστάθιος, 17) Λαδόπουλος Δημήτριος, 18) Λάζος Ευάγγελλος,
19) Μαϊμάρης Δημήτριος, 20) Μαγουλιώτης Δημήτριος, 21)Νικούλη Ελευθερία, 22) Παππάς
Ευάγγελλος, 23) Ρεντοπούλου Κωνσταντία – Αρετή, 24) Σαμαράς Αθανάσιος, 25) Σκάρπου
Χριστίνα, 26) Στεργίου Έλλη, 27) Τσαμέτη Αγγελική, 28) Τσιαμούρας Δημήτριος 29) Τσιουμάνης
Γεώργιος, 30) Χαλβαντζάρα Στυλιανή, 31) Χατζής Αναστάσιος, 32) Χαμονικολάου Μαρία, 33)
Χαρούλη Μυρτώ, 34) Χατιλάρης Παύλος, 35) Majd Aldin

Και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νεολαίας κ.κ.: 1) Αναστασίου Λάμπρος, 2) Αποστόλου
Κωνσταντίνος, 3) Αργύρης Παναγιώτης, 4) Γιούτσας Δημήτριος, 5) Ελένης Κωνσταντίνος, 7)
Δημόπουλος Δημήτριος, 8) Καράμπελα Μαρκέλλα, 9) Κουτσολέλος Δημήτριος, 11) Κρεμαστάς
Αθανάσιος, 12) Κρεμαστάς Αθανάσιος, 13) Μουλάς Πασχάλης, 14) Μπέτσος Νικόλαος, 15)
Νασιόπουλος Ευάγγελος, 16) Παπαλάμπρος Αντώνιος, 17) Σιαπαρδάνη Μυρτώ, 18) Στεφοπούλου
Σωτηρία, 19) Τσιαντού Κυριακή - Μαρία, 20) Τσούτσας Άγγελος – Μιχαήλ, 21) Φλώρος Γεώργιος,
22) Ψαριανός Αλέξανδρος.
ΘΕΜΑ: Project Προσβασιμότητα και ΑμεΑ στην πόλη μου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προέβη σε συζήτηση που αφορούσε την πρόταση: “Project
Προσβασιμότητα και ΑμεΑ στην πόλη μου”, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Τσιουμάνη
Γεώργιου, συντονιστή της επιτροπής Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δράσεων που είχε ως εξής:
Η Επιτροπή Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δράσεων (ΥΠΚΔ) έχει ως στόχο την
ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινής γνώμης και την τροποποίηση των σχετικών κοινωνικών
στάσεων και συμπεριφορών. Η δραστηριοποίηση στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας

και αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο απευθύνεται κυρίως σε πληθυσμιακές ομάδες όπως παιδιά,
ΑμεΑ, ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Η Επιτροπή Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΒΑΚ) έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της
προσβασιμότητας της αστικής περιοχής της πόλης της Λάρισας με έμφαση στο περπάτημα, το
ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία. Μέσω της διάγνωσης αναγκών, καθώς και του σχεδιασμού
προτάσεων, προγραμμάτων, έργων και δράσεων προσπαθεί να εστιάσει στις λειτουργικές ανάγκες
της πόλης.
Οι ανωτέρω Επιτροπές έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε κάθε δημότη της
πόλης, την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων από ευπαθείς ομάδες, την ασφάλεια στις μεταφορές, την
υγεία και το ευ ζην, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες κινητικότητας όλων των ανθρώπων της
και φροντίζουν να προσφέρουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής για αυτούς.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή ΥΠΚΔ σε συνεργασία με την Επιτροπή της ΒΑΚ, ευθυγραμμισμένες με
τον σκοπό τόσο της δημιουργίας τους, όσο και με τον γενικότερο σκοπό του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας, έχοντας αναγνωρίσει την καίρια σημασία των παραπάνω σημαντικών ζητημάτων, και
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών, έπειτα από διαλογική συζήτηση
αποφάσισαν και συμφώνησαν ομόφωνα την εισήγηση από κοινού της δημιουργίας ενός project με
ονομασία “Προσβασιμότητα και ΑΜΕΑ στην πόλη μου”.
Συγκεκριμένα προτείνουμε:
● συνεργασία με φορείς της πόλης,
● προβολή διαφόρων θεμάτων που αφορούν τα ΑΜΕΑ, μέσω των σελίδων του ΔΣΝΛ και των
φορέων,
● δράσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης όπως βόλτα με αναπηρικό καροτσάκι, βόλτα με σκύλο
οδηγό, συστάσεις σε οδηγούς που παρκάρουν σε ράμπες αναπήρων, βάψιμο θέσεων ΑΜΕΑ κλπ,
● μαθήματα ευαισθητοποίησης σε θέματα ΑΜΕΑ,
● ομιλίες ατόμων με αναπηρία για την εμπειρία τους στην μετακίνηση σε πόλης μας
● επαφή για συνεργασία με τα υπόλοιπα ΔΣΝ της χώρας για την δημιουργία ενός πανελλήνιου
project,
● πρόταση μελέτης για την εγκατάσταση φαναριών για τυφλούς και κωφούς σε κεντρικά σημεία της
πόλης,
● πρόταση μελέτης για την εισαγωγή πινακίδων braille σε δημόσια κτίρια και μουσεία κλπ,
● πρόταση μελέτης για την δημιουργία πάρκου ΑΜΕΑ στην πόλη της Λάρισας μέσω ΕΣΠΑ ή
παρεμφερών προγραμμάτων (έγκριση πίστωσης από Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πχ Θεσσαλονίκη 450.000€).
Ο χρόνος υλοποίησης υπολογίζεται στους 6 μήνες τουλάχιστον.
Το παρόν εγχείρημα θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τα έργα προσβασιμότητας που ήδη γίνονται
στην πόλη της Λάρισας από τον Δήμο Λαρισαίων δημιουργώντας μια προσβάσιμη και φιλική πόλη
για όλους τους πολίτες της. Ταυτόχρονα, προσβλέπει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
που αφορούν την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ και την δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και
εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών.
Μετά το τέλος της εισήγησης τοποθετήθηκε ο κ. Στέφανος Πάικος, Πρόεδρος της Περιφερειακής
Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η αναπηρία είναι

‘’κοινωνική κατασκευή’’ αφού η κοινωνία είναι αυτή που κατασκευάζει το περιβάλλον και
αποκλείει από τη συμμετοχή σε διάφορους τομείς δράσης. Κλειδί σε όλα αυτά είναι η
προσβασιμότητα και σε αυτό το πλαίσιο έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια στην πόλη της
Λάρισας υπάρχουν ακόμη παράγοντες, όπως ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των πόλεων και όσοι δεν
πράττουν τα απαραίτητα για την βελτίωση των συνθηκών για τα ΑμεΑ που ακόμη εμποδίζουν την
πλήρη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην πόλη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αποφάσισε ότι
ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την υλοποίηση του παραπάνω project με όνομα ‘’Προσβασιμότητα και ΑμεΑ στην πόλη μου’’.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.
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